אמעריקע באמבארדריט סיריע:

פרייטאג פ' צו

אמעריקע באמבארדירט סיריער באזע
אלס נקמה פאר כעמישע וואפן אטאקע
אמעריקע האט דאנערשטאג נאכט
דורכגעפירט א מאסיווע מיסיל
באמבארדירונג אויף א סיריער לופט
פלאטע באזע ,וואס איז אונטער דעם אסאד
רעזשים ,אלס נקמה פאר א כעמישע וואפן
אטאקע עטליכע טעג פריער ,ווען סיריע
האט געשאסן סארין גאז אויף א געגענט
וואס איז אונטער קאנטראל פון די
קאאליציע-געשטיצטע רעבעלן ,פון וואס
די צאל טויטע האט שוין דאנערשטאג
געהאלטן ביי העכער  ,80און אזוי ווי עס
איז געווען הונדערטער פארוואונדעטע,
האט מען ערווארט אז די צאל טויטע זאל
ווייטער שטייגן.
עס איז געווען דאס ערשטע מאל וואס
אמעריקע האט פארארדענט מיליטערישע
שריט קעגן קרעפטן וואס זענען געטריי צו
סיריע'ס פּרעזידענט אסאד ,און ווייזט אויף
דעם דראמאטישן נייעם צוגאנג צו וועלט
געשעענישן פון די היינטיגע טראמפּ
אדמיניסטראציע אין קאנטראסט צו די
פריערדיגע אבאמא אדמיניסטראציע .אין
דער צייט וואס פּרעזידענט אבאמא האט
געווארענט אז אויב אסאד וועט נוצן
כעמישע וואפן" ,גייט ער אריבער א רויטן
שטריך" ,וואס מיינט אז דאן וועט אמעריקע
רעאגירן מיט מיליטערישע אקציעס קעגן
אסאד ,האט אבער אבאמא געוויזן אז ווען
עס איז געקומען דערצו ,האט ער זיך
געלאזט איבעררעדן פון די רוסן ,ווען דער
רוסישער פּרעזידענט פּוטין האט שנעל
פארמיטעלט אן אפּמאך אונטער וואס
אסאד וועט איבערגעבן פאר רוסלאנד זיינע
כעמישע וואפן זאפּאסן ,און אמעריקע האט
נישט גענומען קיין נקמה ,מ'האט גארנישט
געטאן דירעקט ,מיליטעריש פאר אסאד.
איצט האט מען געזען אז אסאד האט
ליגענט געזאגט ,און עס איז א
בארעכטיגטער פארדאכט אז דאס איז
געקומען מיט א שטילן ווינק פון פּוטין אז
ער מוז נישט אלעס איבערגעבן פאר די
רוסן ,זיי וועלן נישט אזוי שטרענג נאכקוקן
צי ער איז טאקע פּטור געווארן פון אלע
כעמישע וואפן ,ווייל רוסלאנד וויל
ענדערש האבן אסאד ביי דער מאכט אין
סיריע ווי די רעבעלן וועלכע ווערן
געשטיצט פון אמעריקע און אירע
אליאירטע לענדער ,און פון אייסיס איז דאך
אוודאי אפּגערעדט ,קיינער וויל נישט האבן
אייסיס ביי דער מאכט.
אויך האבן פּוטין און אסאד געזען ווי

א בילד פון די "טאמאהאוק" קרוז מיסילס וואס זענען ארויסגעשאסן געווארן פון אן אמעריקאנער
קריגס שיף אויף איראק .ענליכע מיסילס זענען דאנערשטאג נאכט געפלויגן אויף סיריע

אזוי דער רעפּובליקאנער פּרעזידענט
קאנדידאט דאנאלד טראמפּ חנפ'עט זיך צו
פּוטין ,און טראמפּ האט אפילו אלס
פּרעזידענט באשטעטיגט אז ער טוישט די
פריערדיגע אמעריקאנער פּאליסי וואס האט
פארלאנגט אז אסאד מוז עווענטועל
אוועקגיין פון דער מאכט אין סיריע ,און
טראמפּ איז אפילו געגאנגען ווייטער ,צו
דערקלערן אלס זיין פּאליסי ,אז אמעריקע
און רוסלאנד זאלן ארבעטן אינאיינעם מיט
אסאד אין דעם וויכטיגן קאמף קעגן
אייסיס.
ממילא איז נישט געווען אזא וואונדער
אז אסאד האט זיך געטרויט נאכאמאל צו
נוצן כעמישע וואפן ,אבער ער האט זיך
פאררעכענט ,ווען ער האט "געמאכט דעם
חשבון אן דעם באלעבאס" ,ווייל
פּרעזידענט טראמפּ איז ארומגענומען מיט
א צאל עקסטרעמע פּאטריאטן וועלכע
באטראכטן רוסלאנד אלס הויפּט געפאר

פאר אמעריקע ,און זיי באטראכטן אויך
אסאד אלס א געפאר פאר די אמעריקאנער
אינטערעסן .ממילא ווען אסאד האט
געלאזט דורכפירן די פרישע שוידערליכע
אטאקע ,האט דאס געברענגט א מאסיווע
נקמה רעאקציע פון טראמפּ ,וואס איצט
זעען אסאד און אויך פּוטין ,אז אפילו זיי
קענען נישט אויסרעכענען דעם
"אינטערעסאנטן" אמעריקאנער פּרעזידענט
טראמפּ...

די אמעריקאנער
נקמה אטאקע
נאכדעם ווי פּרעזידענט טראמפּ האט
אזוי שארף פארדאמט די כעמישע וואפן
אטאקע פון די אסאד קרעפטן ,האט מען
ערווארט אז ער מוז "עפּעס" טאן ,צו ווייזן
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אז ער "מיינט עס ערנסט" ,אז מען זאל
רעספּעקטירן אמעריקע בכלל און אים
בפרט ווען ער ווארנט אזוי שארף עמיצן.
זיינע הויפּט שטאב ראטגעבער האבן
אויך פארלאנגט אז מען דארף נעמען שריט
קעגן אסאד .אפילו די געוועזענע
פּרעזידענט קאנדידאט קלינטאן האט
דאנערשטאג פארלאנגט אז מען זאל
באמבארדירן אסאד'ס לופטפעלדער.
נאך די אטאקע ,האט מען געהערט פון
געוויסע פּאליטישאנס אין וואשינגטאן אז
דער קאנגרעס דארף שפּילן א גרעסערע
ראלע אין דעם ,דער רעפּובליקאנער
סענאטאר רענד פּאול האט פארלאנגט אז
טראמפּ מוז באקומען א באשטעטיגונג פון
קאנגרעס אזוי ווי אבאמא האט עס געבעטן
עטליכע יאר פריער ,אבער אין אלגעמיין איז
מען שטארק צופרידן געווען פון די
אטאקע.
פּרעזידענט טראמפּ האט געהאלטן
פאר זיך דעם נייעם כלל ,אז אמעריקע זאל
נישט ריזיקירן מיט פארלוסטן .ער האט
נישט געשיקט קיין פּילאטן אויף א
באמבארדירונג מיסיע העכער סיריע,
וויסנדיג אז אן עראפּלאן קען אמאל
אראפּגעשאסן ווערן .ער האט אויך נישט
געוואלט אויפרעגן די שכנים מיט וועמען
אמעריקע לעבט גוט ,ווי צ.ב.ש .טערקיי,
אויב ער וואלט דורכגעפירט אטאקעס וואס
זאלן אפּפליען פון די גרויסע אמעריאנער
לופט פלאטע באזע אין טערקיי ,אדער פון
באזעס אין אנדערע מיטל מזרח לענדער.
איינע פון די שטארקייטן מיט וואס
אמעריקע צייכנט זיך אויס מער ווי אנדערע
לענדער איז ,איר ים פלאטע ,און דאס האט
איצט אמעריקע געטאן ווען אירע צוויי
קריגס שיפן ,די ראס און פּארטער ,האבן
ארויסגעשאסן " 59טאמאהאק" מיסילס
אויף די סיריער לופט פלאטע באזע פון
וואו עס זענען אפּגעפלויגן די עראפּלאנען
וואס האבן געשאסן די סארין גאז אויף די
ציווילע באפעלקערונג אין רעבעלן
טעריטאריע.
די מיסילס זענען געפלויגן  150מייל
און געטראפן אין ציל מיט אויסטערלישע
פּונקטליכקייט .עס איז געווען אזוי
אויסגערעכנט ,אז יעדע סעקונדע זאל
אויפרייסן נאך א מיסיל באמבע .עס האט
חרוב געמאכט דעם סיריער עירפּארט און
די בילדער האבן זייער קלאר געוויזן וואס
האט
אמעריקע
חורבנות
פארא
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די אמעריקאנער קריגס שיף "ראס" ,וואס קורסירט ערגעץ אין מזרח טייל פון מיטללענדישן ים ,כאטש מ'זאגט נישט אויס
גענוי וואו די שיף געפינט זיך .פון די שיף זענען געפלויגן מיסילס אויף סיריע

פאראורזאכט אויף דעם על-שייראט
מיליטערישן לופטפעלד נעבן די שטאט
כאמס.
די אמעריקאנער קריגס שיפן קענען
שיסן צענדליגער פון די מיסילס מיט אן
אויסטערלישע פּונקטליכקייט אפילו ביז
 1,500מייל ווייט אוועק! מען האלט אלץ
בסוד וואו די שיפן קורסירן אין
מיטללענדישן ים ,אבער מען האט געהאט
א חשבון אז די שיפן זענען איצט געווען
פון  150ביז  200מייל ווייט פונעם ציל,
שווימענדיג אין די וואסערן נעבן טערקיי
אדער נעבן ציפּערן .אמעריקע האט
געשאסן די מיסילס א האלבע שעה נאכ'ן
געבן א ווארענונג פאר די רוסן צו פארלאזן
יענע באזע און די אומגעגנט ,און מען האט
אויך געווארנט סיריע'ס מיליטער עטליכע
שעה פריער אז עס קומט אן אטאקע אויף
איר לאנד.
מען האט געזען דאנערשטאג נאכט
אפּפארן פון דארט א קאנוואי פון רוסישע
אויטא און טראקס ,און דער רוסישער
אויסערן מיניסטער האט באשטעטיגט אז
קיין שום רוסן זענען נישט געשעדיגט
געווארן פון די באמבארדירונג ,וואס
רוסלאנד האט פארדאמט אלס טעראריזם.
א טאמאהאק מיסיל איז אמעריקע'ס
פארגעשריטענסע מיסיל טראגנדיג אויף זיך
א טויזנט פונטיגע באמבע וואס איז גענוג
מאכטפול ,און אזוי ווי עס ווערט געפירט
מיט לעיסער שטראלן צום ציל ,קומט עס
אן מיט גענוג פּונקטליכקייט צו פארמיידן
אז דאס זאל בטעות שעדיגן אדער
אומברענגען רוסן .אזוי האט אמעריקע
דורכגעפירט די אטאקע אויף איינע פון די
וויכטיגסטע באזעס וואס זענען אונטער'ן
קאנטראל פון אסאד.
רוסלאנד האט געמאלדן נקמה שריט .זי
האט אפּגעשאפן דעם אפּמאך וואס זי האט
געהאט מיט אמעריקע צו קאארדינירן די
פלי רייזעס פון מיליטערישע עראפּלאנען
העכער סיריע צו פארמיידן א מעגליכן
צוזאמשטויס אין די לופטן ,און רוסלאנד
האט אויך פארשפּראכן צו פארשטארקן

אסאד'ס שוץ סיסטעמען קעגן עראפּלאנען
און מיסילס .רוסלאנד וועט אויפהערן
מיטטיילן שפּיאנאזש אינפארמאציע מיט
אמעריקע .אויך האט רוסלאנד געשיקט איר
וויכטיגסטע קריגס שיף ,די "אדמיראל
גריגארעוויטש" וואס האט קורסירט אין
שווארצן ים ,אז פרייטאג איז עס
אריינגעפארן אין מיטללענדישן ים און עס
וועט צו פארן צו די רוסישע ים פלאטע
באזע אין טארטוס ,וואס מיינט אז רוסלאנד
וועט האבן א קריגס שיף צווישן די
אמעריקאנער קריגס שיפן און סיריע
זעלבסט.
אזא טאמאהאק קאסט  $800,000פּער
מיסיל און איז אויסגעצייכנט פאר אזעלכע
סארט מיסיעס ,ווען מען קען עס ארויסשיסן
פון ים .עס האט מאפּעס אינעם מיסיל וואס
פירט די באמבעס גענוי צום ציל .עס קען
זיך אפילו "דרייען" אין די לופטן,
אויסקרויזן בערג ,און נוצט א קאמערא
אויפ'ן מיסיל צו פארזיכערן אז עס קומט
צום ציל .עס פליט זייער נידריג און אויף

קאמפּליצירטע וועגן צו פארמיידן
אויפגעכאפּט צו ווערן דורך ראדאר.
עס איז אזוי אויסטערליש פּונקטליך ,אז
עס נוצט א בילד פונעם ציל וואס ליגט
אינעם קאמפּיוטער צו פארגלייכן עס מיט א
פריש בילד וואס ווערט געכאפּט אין די
סעקונדעס פאר די מיסיל קומט אהין אן,
און אויב ביידע בילדער שטימען ,רייסט
אויף די באמבע אויפ'ן ציל.
אמעריקע האט שוין אנגעפולט דעם
מיטללענדישן ים מיט שיפן ,סובמארינען
און עראפּלאנען אויף שיפן ,און האט נאך א
גרויסע קראפט אין פּערסישן גאלף און
אויך אין ים סוף .דזשעטס וואס פליען אפּ
פון די דזשארדזש עיטש דאבעליו בוש
עראפּלאן שיף ,באשיסן איצט אייסיס צילן
אין סיריע און אין איראק .די שיפן פונעם
ים סוף קענען זייער שנעל אריבערקומען
צום מיטללענדישן ים דורכ'ן סועץ קאנאל,
אויב נויטיג.
כאטש מען האט נאכנישט געהאט קיין
גענויע ציפערן פון פארלוסטן ,האט סיריע

דאס ווייזט ווי אזוי די סיריער שאיראט לופט באזע האט אויסגעזען פאר די
קרוזערס האבן דארט "באזוכט" .עס איז א קליינער אבער וויכטיגער
מיליטערישער לופט פעלד מיט  2ראנוועיס ,וואס איז חרוב געווארן פון די 59
אמעריקאנער מיסילס וואס האבן דארט אויפגעריסן א מיסיל יעדע סעקונדע
די צייטונג  -נייעס בולעטין  -פרייטאג פ' צו ,תשע"ז

געזאגט אז ווייניגסטנס  7זענען
אומגעקומען און  9זענען פארוואונדעט
געווארן .פון א סיריער אפּאזיציע קוואל
האט מען געהערט פון  4טויטע ,איין
גענעראל און דריי סאלדאטן.
ווייניגסטנס  9סיריער דזשעטס זענען
חרוב געווארן ,ווי אויך ברענשטאף זאפּאסן
וואס האבן אויפגעריסן אין פלאמען און די
ראנוועיס זענען שטארק געשעדיגט
געווארן.
ווען די פריערדיגע אבאמא
אדמיניסטראציע האט אנגעהויבן אקטיווע
מלחמה אקציעס קעגן אייסיס אין סיריע,
אין סעפּטעמבער ,'14 ,האבן די
אמעריקאנער שיפן ארויסגעשאסן 47
טאמאהאק מיסילס אין די ערשטע נאכט
פון די אטאקעס.
רוב פון די אמעריקאנער מלחמה
אקציעס קעגן אייסיס אין סיריע קומען פון
לופט אטאקעס .זינט  ,'14איז שוין געווען
ארום  7,500דזשעט און דראון אטאקעס
פון אמעריקע און אירע קאאליציע לענדער.
אמעריקע נוצט אויך דעם נייעם עף22-
דזשעט וואס קאסט ארום  360מיליאן
דאלאר פּער עראפּלאן .דאס ווערט
באטראכט ווי דער פארגעשריטענסטער
קאמפס דזשעט וואס פליט היינט אין די
וועלט ,אדאנק אירע מעגליכקייטן צו
פארמיידן אויפגעכאפּט צו ווערן פון
ראדאר .עס קען פליען שנעלער ווי צוויי
מאל די שנעלקייט פונעם קול ,און שיסט
ארויס לעיסער-געפירטע באמבעס פון
מיילן ווייט.
אויך נוצט אמעריקע א פלאטע פון
דראונס וואס שיסן "העלפייער" מיסילס.
א טאמאהאק וועגט ארום  2,300פונט,
עס קען פליען  690מייל מיט א שנעלקייט
פון  500מייל פּער שעה און קען טראגן א
 1,000פונטיגע געווענליכע אדער אטאם
באמבע .עס האט א קאמפּיוטער וואס נוצט
"דזשי .פּי .עס ".צו ברענגען דעם מיסיל
צום ציל און עס נוצט קאמעראס וואס קען
אויך "זען" אין די פינסטערניש ,צו
פארזיכערן אז עס קומט צום ריכטיגן ציל.
אמעריקע האט היינט ארום  900טרופּן
אין סיריע ,רוב פון זיי קאמאנדאס ,צו
העלפן מושטירן און געבן ראט פאר די
אראבער און קורדן וואס באקעמפן אייסיס.
מען ערווארט נישט קיין ערנסטע נקמה
אקציעס פון אסאד ,ווייל ער האט דאך
נישט קיין מעגליכקייטן דערפאר ,און אויב
ער וועט ווידעראמאל נוצן כעמישע וואפן,
וועט אמעריקע גאנץ זיכער נאך שטארקער
רעאגירן ווי איצט.
די פראגע איז אבער וואס רוסלאנד
וועט דא טאן ,צי דער רוסישער פּרעזידענט
פּוטין וועט באאיינדרוקן אויף אסאד
איינצוזיצן ,ער זאל נישט מער אריינשלעפּן
אמעריקע אין אזעלכע נקמה אקציעס,
אדער וועט פּוטין זוכן צו שאפן צרות פאר
אמעריקע און פאר טראמפּ מיט אנדערע
מיטלען.

אמעריקע באמבארדריט סיריע:

פרייטאג פ' צו

קאמפליצירט
ּ
דאס סיריער שלאכטפעלד איז געווארן מער
פּרעזידענט טראמפּ האט טאקע געשאסן די באמבעס
אויף סיריע ,אבער דער אויפרייס האט אפּגעהילכט אין
מאסקווע אויף א גרויסן פארנעם ,און אויף א קלענערן
פארנעם אויך אין די הויפּט שטעט פון צפון קארעא ,כינע,
און אלע אנדערע לענדער וואס פּרובירן אויסצורעכענען
דעם נייעם פּרעזידענט טראמפּ.
ווי מיר האבן שוין ארויסגעבענגט ביי פריערדיגע
אנאליזן אין לויף פון די יארן ,איז דער רוסישער
פּרעזידענט פּוטין א מייסטערפולער שאך שפּילער .די
וועלט מאפּע איז פאר אים איין גרויסער שאך-ברעט .ער
ריקט איין שאך שטיקל אויף איין זייט פונעם ברעטל,
מיט׳ן חשבון אז דאס וועט ברענגען א רעאקציע אויף די
אנדערע זייט.
עס איז שוין איבער  3יאר וואס פּוטין פּרובירט צו
נוצן די בלוטיגע ברידער קריג אין סיריע אויסצואיבן א
דרוק אויף אמעריקע אז זי זאל פארהאנדלען מיט אים,
נאכגעבן פאר אים זאכן וואס טראגן א גרעסערע
וויכטיגקייט ,א מער סטראטעגישן באדייט פאר פּוטין און
פאר רוסלאנד.
צ.ב.ש ,.עס איז געגאנגען אין לעבן פאר פּוטין צו
באקעמפן פּרעזידענט אבאמא׳ס פארפליכטונג פאר מער
אמעריקאנער מיליטערישע שטיצע און הילף פאר די
״נאטא״ לענדער ,איבערהויפּט פאר די נייע נאטא
מיטגלידער וואס זענען אמאל געווען אין סאוויעטן
פארבאנד .עס איז געגאנגען אין לעבן פאר פּוטין אז
אמעריקע זאל נישט אויפשטעלן מיסילס אדער שיקן
מיליטער פאר מאנעוורעס אין אזעלכע לענדער ווי פּוילן,
וואס גרעניצן זיך מיט רוסלאנד .אפילו פּוטינ׳ס טשעפּען
מיט אוקריינע און אוועק׳גנב׳ען קרים פון אוקריינע ,האט
אויך געהאט א העכערן ציל ,א חשבון אז אמעריקע זאל
נאכאמאל פארהאנדלען מיט אים איבער אויסשטעלן א
נייע וועלט מאפּע און די לענדער וואס גרעניצן זיך מיט
רוסלאנד זאלן נישט ווערן אקטיווע ״נאטא״ לענדער ,וואס
דערנענטערט א מעגליכן מלחמה פראנט ממש ביז צו די
רוסישע גרעניצן ,אבער פּוטין האט עס נישט געקענט
דורכברעכן ביי אבאמא.
עס קען זיין אז אבאמא האט געהאט א פּאליסי
מיליטערישע
אמעריקאנער
פון
אוועקצושטיין
אוואנטורעס אין אויסלאנד ,ער האט דאך געווינען די וואלן
אין 08׳ טיילווייז צוליב זיין פארשפּרעכונג אז ער וועט
אהיימברענגען דאס אמעריקאנער מיליטער פון
אפגאניסטאן און איראק ,אבער אבאמא האט נישט
פארשוויגן פּוטינ׳ס ״שגץ שטיקן״ ,נאר ער האט
געענטפערט מיט פארשידענע סאנקציעס .אפילו אויב עס
זעט אויס ווי א ״נעבעכדיגער״ פארמעסט ,אז פּוטין שיסט
מיט מיליטער און אבאמא שיסט מיט עקאנאמישע
סאנקציעס ,האט אבער דאס מזל גשפּילט פאר אבאמא אז
די סאנקציעס אויף רוסלאנד זענען געקומען אינאיינעם
מיט דעם קראך אין די אויל פּרייזן ,און די רוסישע
עקאנאמיע איז היבש צוגרינד געגאנגען אין די לעצטע פּאר
יאר ,זינט די אבאמא סאנקציעס זענען אריין אין קראפט
נאך פּוטינ׳ס אוקריינער אגרעסיע.
ווען פּוטין האט געמאלדן אז ער טרעט אריין אקטיוו
אין דעם סיריער קאנפליקט אויף די זייט פון אסאד ,ווייל
דער הויפּט ציל דארף זיין צו באקעמפן אייסיס ,איז

אבאמא אוועקגעשטאנען פון א דירעקטע קאנפראנטאציע
מיט פּוטין .ער האט ווייטער געשטיצט די אנדערע ,מער
מעסיגע רעבעלן ,און מ׳זעט דאך ווי אזוי אייסיס איז
געווארן קלענער און קלענער ,ליידענדיג מאסיווע
פארלוסטן סיי אין איראק און אויך אין סיריע .מיט איין
זאך האט זיך אבאמא יא אויסגעצייכנט ,מיט דעם
שטארקן באנוץ פון דראונס ,וואס האט ״געהאקט קעפּ״
פון אייסיס און על-קאידא און אנדערע טעראריסטן פירער
אין עטליכע לענדער ,וואס דער פּראגראם איז אגרעסיוו
פארגעזעצט געווארן דורך די נייע טראמפּ
אדמיניסטראציע.

אן אנאליז
ווען טראמפּ איז געווארן פּרעזידענט ,איז געווען זיין
פּאליסי אוועקצושטיין פון אויסלענדישע אוואנטורעס .ער
האט געווינען מיט זיין נאציאנאליסטישן קאמפּיין,
רעדענדיג פון די געברויכן פון אמעריקאנער פאלק ,ער
וועט צושטעלן דזשאבס ,פּרנסה און שפע פאר אמעריקע.
אמעריקע וועט ״נאכאמאל גרויס זיין״ ,און די
אמעריקאנער וויילער זענען אזוי פאר׳כישופ׳ט געווען פון
טראמפּ׳ס וואל פּראפּאגאנדע ,אז עס האט זיי אפילו נישט
געאהרט זיינע חנופה רייד צו פּוטין.
ווען טראמפּ האט צוזאמגעשטעלט זיין קאבינעט,
האט ער אבער געזען אז די ערנסטע מענטשן זענען גראדע
נישט פאר׳כישופ׳ט פון פּוטין אדער פון רוסלאנד .זיינע
קאבינעט מיניסטארן האבן זיך נישט געשעמט אפען צו
זאגן ביי זייערע סענאט באשטעטיגונג פארהערן אז
רוסלאנד איז א סכנה פאר אמעריקע )נוצענדיג ענליכע
רייד(.
עס קאכט זיך אין וואשינגטאן מיט פארשידענע
אויספארשונגען און אויפדעקונגען איבער פארבינדונגען

פון טראמפּ געהילפן און קאמפּיין באאמטע מיט די רוסן.
מ׳ווייסט נאך היינט נישט וואס אלץ די אויספארשונגען
וועלן אויפדעקן .פילייכט האט דאס אבער בייגעשטייערט
צו פּרעזידענט טראמפּ׳ס באשלוס אז ער מוז ווייזן פאר
יעדן ,אז ער איז נישט משועבד צו פּוטין אדער רוסלאנד.
ווען אסאד האט געשאסן דעם סארין גאז אויף
אומשולדיגע מענער ,פרויען און קינדער ,האבן די בילדער
פון די טראגעדיע אויפגעטרייסעלט יעדן מענטש וואס
האט א הארץ אין זיך ,אריינגערעכענט טראמפּ ,וועלכער
איז פון נאטור ,גאנץ א פריינטליכער סימפּאטישער
מענטש .ווען זיינע נאענטע האבן אנגעהויבן צו רעדן קעגן
אסאד ,האט שוין טראמפּ נישט געקענט גיין קעגן דעם
שוואונג ,און האט שוין אויפצומארגענס נאך די סיריער
אטאקע געזאגט אז אמעריקע וועט נעמען שריט .ווען
מ׳האט אים א פרעג געטאן ,וואס? האט ער בלויז
געענטפערט ,״איר וועט זען״ ,און ער האט געהאלטן
ווארט.
איצט האט דאס געשאפן א ניי בילד נישט בלויז אויף
דעם סיריער ברידער קריג נאר אויך אויף די אמעריקאנער
באציאונגען מיט רוסלאנד.
סעקרעטערי אוו סטעיט טילערסאן האט שוין פריער
געהאט באשטימט א באזוך קיין מאסקווע אויף די ערשטע
 2טעג פּסח .דער באזוך וועט איצט טראגן א פיל מער
ערנסטן כאראקטער ,און עס וועט זיין אן עכטע פּראבע ווי
אזוי טילערסאן ,וועלכער האט אליין אויך געהאט גאנץ
גוטע האנדעלס באציאונגען מיט רוסלאנד אין די יארן ווען
ער האט אנגעפירט די עקסאן אויל פירמע ,וועט זיך איצט
קענען ספּראווען מיט די רוסן ,וועלכע האבן געכאפּט א
געזונטן פראסק אין פּנים ,ווען די וועלט האט געזען אז
טראמפּ האט נישט קיין מורא פון פּוטין .ער איז נישט
גרייט אינגאנצן אויפצוגעבן סיריע פאר די רוסן.
ווי מיר האבן פריער דערמאנט ,גייט אין לעבן פאר
פּוטין ארויסצובאקומען פון אמעריקע פארשידענע הנחות,

דאס בילד ווייזט א געשעדיגטן ראנוועי און פארברענטע "הענגערס" און שוץ-שעלטערס .ווען דאס בילד איז ערשינען אין
סיריע ,האט דאס פאלק באגריסט מיט טרערן פון פרייד די נייעס ,מיט האפענונג אז פילייכט וועט מען איצט האבן
בעסערע אויסזיכטן פּטור צו ווערן פון אסאד
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אמעריקע באמבארדריט סיריע:
און ווי לאנג ער קען דאס נישט באקומען ,פּרובירט ער
אלץ צו טשעפּען מיט אמעריקע אויף פארשידענע
פראנטן .אמעריקע האט טאקע איינגעמאלדן פאר
רוסלאנד אז זי גייט דורכפירן די אטאקע ,צו פארמיידן א
זייטן שאדן ,ווי א ווארענונג אז רוסישע עראפּלאנען זאלן
זיך נישט געפונען ביי יענע באזע אויב זיי ווילן נישט ליידן
פארלוסטן ,און די רוסן האבן אפילו ווייטער געגעבן די
ווארענונג פאר אסאד ,וואס זאל ערמעגליכן עראפּלאנען
אפּצופליען פון די באזע פאר די מיסילס פאלן דערויף,
אבער עס איז געווארן אן אטמאספערע וואס איז נישט
געאייגענט פאר נאענטערע באציאונגען צווישן אמעריקע
און רוסלאנד ,איבערהויפּט ווען די טראמפּ
אדמיניסטראציע מוז ווייזן מער שטייפקייט קעגן רוסלאנד
צוליב די שווערע אויספארשונגען אין וואשינגטאן.
אויב אמעריקע ווערט מער טעטיג אין סיריע,
פארגרעסערט דאס דעם געפאר פון א קאנפליקט מיט די
רוסן ,אבער דאס וועט נישט אפּשטעלן די אמעריקאנער
אקציעס דארט ,כאטש עס וועט ברענגען מער
קאמפּליקאציעס.
דאס אמעריקאנער מיליטער גרייט זיך אויף אן
אפענסיווע צו העלפן אייננעמען ראקא ,וואס איז די
הויפּטשטא פון אייסיס אין סיריע .אויב רוסישע
עראפּלאנען וועלן פליען העכער יענע שטאט ,וועלן די
אמעריקאנער עראפּלאנען מוזן נעמען שריט צו פארמיידן
א צוזאמענשטויס ,פילייכט אפילו אפּשטעלן די מיסיע.
אין ערגסטן פאל קענען די רוסן ווארפן באמבעס
נאענט צו אמעריקאנער צילן ,מיט׳ן אויסרייד אז רוסלאנד
איז דאך אויך טעטיג אינעם קאמף קעגן אייסיס .אין
ערגסטן פאל ,אויב די רוסן וועלן אטאקירן אמעריקאנער
קרעפטן ,וועלן די אמעריקאנער אראפּשיסן רוסישע
עראפּלאנען ,וואס דאס ברענגט שוין א גרעסערן מלחמה
געפאר צווישן די  2גרויסמאכטן ,אפילו אויב עס איז נישט
א נוקלעארער מלחמה געפאר.
פּוטין דער שאך שפּילער ,קען פּרובירן צו פארערגערן
די קאנפליקטן אין אנדערע פּלעצער פון די וועלט,
אריינגערעכענט אין מזרח אוקריינע ,וואס דער הויפּט ציל
פון דעם אלעם איז צו ברענגען אמעריקע צום
פארהאנדלונג טיש ,אבער פּוטין האט איצט געהאט א
לעקציע ,אז אפילו ער קען נישט אויסרעכענען וואס
טראמפּ טראכט און אוודאי נישט וואס ער וועט טאן.
עס זענען אויך פאראן אנדערע שפּילער מיט אן אויג
אויף סיריע .טערקיי האט זיך איר אייגענעם חשבון ,און
וועט איצט פּרובירן אריינצושלעפּן אמעריקע טיפער אין
די מלחמה קעגן אסאד.
די טערקן האבן שוין לאנג פארגעשלאגן אז מ׳זאל
באשטימען א נישט-פליען שטח אין סיריע אזוי ווי מ׳האט
געטאן אין איראק נאך די ערשטע איראקער מלחמה .אויך
וויל טערקיי אז מ׳זאל פארגרעסערן די שטחים אין סיריע
וואס זענען ״פארזיכערטע שטחים״ וואו עס טאר נישט
זיין קיין מלחמה.
אויף די אנדערע זייט פון סיריע ,איז מדינת ישראל
אויך באזארגט איבער אלעם וואס שפּילט זיך דארט אפּ,
און איז זיכער צופרידן געווען אז טראמפּ האט געוויזן אז
ער איז נישט אין פּוטינ׳ס קעשענע ווען די רעדע איז פון
סיריע .אז פּרעזידענט אסאד זאל צוריק ווערן דער פירער
פון גאנץ סיריע ,איז דאס אן אויסטערלישער געפאר פאר
מדינת ישראל ,ווייל מ׳זעט דאך אז אסאד האט נישט קיין
מורא צו נוצן כעמישע וואפן ,און אויב עס וועט קומען צו
א פרישע מלחמה צווישן מדינת ישראל און סיריע ,איז

דאס ח״ו א מורא׳דיגער געפאר ,ווי מ׳זעט אז כיזבאלא –
באוואפנט פון סיריע – האט שוין צענדליגער טויזנטער
מיסילס וואס קענען דערגרייכן צו רוב טיילן פון מדינת
ישראל.
געדענקט ,סארין איז פון די געפערליכסטע גיפטיגע
גאז אין עקזיסטענץ .די דייטשע כעמיסטן האבן דאס
ערפינדן נאך פאר היטלער ימ״ש האט אגנעהויבן די וועלט
מלחמה ,ווען היטלער האט פארלאנגע מ׳זאל אנטוויקלען
נייע ״פּעסטיסיידס״ די כעמיקאלן מיט וואס מ׳באשפּריצט
די געוואוקסן אויסצו׳הרג׳נען די שרצים ,און איין אזא
כעמיסט האט אנטוויקעלט סארין ,נאר זיי אליין זענען
אויפגעשוידערט געווארן ווען זיי האבן געזען ווי גרעסערע
באשעפענישן ,אפילו גרויסע מאלפּעס ,זענען געפאלן טויט
געציילטע סעקונדעס נאך קומען אין קאנטאקט מיט
סארין.
עס איז אזא געפערליכער סם ,אז היטלער האט עס
נישט געלאזט נוצן אין די מלחמה ,ווייל זיינע גענעראלן
האבן אים געווארנט אז דאס וועט ברענגען מאסיווע
נקמה כעמישע וואפן אטאקעס פון די אליאירטע לענדער
וואס וועט פאראורזאכן שוידערליכע פארלוסטן אין די
דייטשע גרויסע שטעט.
דאס איז דער סם וואס אסאד נוצט יא אויף ״זיינע״
סיריער מענטשן ,קען מען פארשטיין די זארג נישט בלויז
ביי טראמפּ ,נאר נאך מער ביי אזא לאנד ווי מדינת ישראל
וואס איז מער אויסגעשטעלט צו א קאנפראנטאציע מיט
סיריע.
אויב רוסלאנד וועט איצט פארשטארקן די לופט
שוצע פאר אסאד׳ס קרעפטן ,וועט עס אויך שווערער
מאכן פאר מדינת ישראל דורכצופירן אירע רעגלמעסיגע
באמבארדירונגען אויף מיליטערישע קאנוואיס וואס גייען
צו כיזבאלא.
דער אפּקלאנג פון די טראמפּ אקציע קעגן אסאד
האט דערגרייכט אויך קיין אזיע ,וואו מ׳איז ערנסט
באזארגט איבער די ווילדע שטיק פון דעם אומנארמאלן
דעספּאט וואס פירט היינט די קאמוניסטישע צפון
קארעא .דאס ווייסע הויז האט שוין געווארענט מיט
מעגליך נעמען אייגענע שריט קעגן צפון קארעא ,אבער
אויב מ׳האט זיך איינגערעדט אז דאס איז פּוסטע
סטראשונגען און בארימערייען ,האט מען דאנערשטאג
נאכט געזען אז ״טראמפּ מיינט עס ערנסט״.
״פּערצופאל״ האט זיך די וואך געפונען דער כינעזער
פּרעזידענט אין דעם טראמפּ רעזארט אין פלארידא פאר
קאנפערענצן פון  2טעג ,איז אוודאי גוט געקומען פאר
טראמפּ אז דער כינעזער פירער זעט אז ער האט דא צו
טאן מיט עמיצן וואס ״מיינט עס ערנסט״ און האט נישט
מורא פון רוסלאנד .דאס וועט גאנץ זיכער בייהילפיג זיין
אין די קאמפּליצירטע האנדעלס און סטראטעגישע
פארהאנדלונגען צווישן אמעריקע און כינע.
עס דויערט געווענליך אביסל צייט פאר די נאכווייען
פון אזעלכע אקציעס זיך אויסצושפּילן ,אבער עס איז
געווען א ״גוטער אנהויב״ פאר פּרעזידענט טראמפּ ,צו
געווינען רעספּעקט פון די וועלט פאר אמעריקע בכלל און
פאר אים בפרט.
טראמפּ האט איצט געוויזן אז ער האנדעלט אמאל
אינסטינקטיוו ,ער הערט אויס זיינע ראטגעבער וועלכע
האבן אים געווארענט אז די וועלט׳ס פּראבלעמען זענען
איצט זיינע פּראבלעמען ,און ער קען נישט אוועקדרייען
דעם קאפּ; דאס איז נישט א ברירה וואס אן אמעריקאנער
פּרעזידענט האט.
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פרייטאג פ' צו
טראמפּ האט שוין מיטוואך געזאגט פאר די פּרעסע
פארטרעטער אין ווייסן הויז אז די אטאקע אויף קינדער
פון נעכטן )דינסטאג( האט געהאט א גרויסע ווירקונג אויף
אים ,און האט איבערגע׳חזר׳ט ״גרויסע ווירקונג״ ,אזוי ווי
ער פירט זיך איבערצו׳חזר׳ן א ווארט אדער אויסדרוק
וואס ער וויל באטאנען .ער האט אויך געזאגט ,דאס איז
געווען א שוידערליכע ,א שוידערליכע זאך .אויך דא האט
ער דאס  2מאל איבערגע׳חזר׳ט.
ווען ער האט דאנערשטאג נאכט געמאלדן די נקמה
אטאקע האט ער ווייטער גערעדט ווי שוידערליך עס איז
געווען אז שיינע בעיביס זענען ברוטאל ערמארדעט
געווארן אין אזא בארבארישע אטאקע .אסאד האט
דערשטיקט דאס לעבן פון אומשולדיגע מענער און
קינדער .״קיין שום קינד פון באשעפער זאל קיינמאל נישט
ליידן אזא שוידערליכקייט״.
עס איז נישט צו גלויבן אז דאס איז דער זעלבער
טראמפּ וועלכער האט בלויז  3יאר צוריק ,נאך פאר ער איז
געווען א פּרעזידענט קאנדידאט ,געווארנט פּרעזידענט
אבאמא נישט נקמה צו נעמען אין סיריע נאכדעם ווי
אסאד האט דאן דורכגעפירט א כעמישע אטאקע .טראמפּ
האט געשיקט א טוויט אין סעפּטעמבער13 ,׳ :פּרעזידענט
אבאמא ,אטאקיר נישט סיריע .ער האט פּרובירט
אויפצוקלערן אז עס איז נישטא וואס צו געווינען פון דעם
און זייער א סאך צו פארלירן .ער האט געראטן אבאמא
אוועקצולייגן זיין מיליטערישע קראפט פאר אן אנדערן
און וויכטיגערן טאג .זעט אויס אז יענער טאג איז איצט
אנגעקומען...
ווי פריער געזאגט ,האט טראמפּ אלס קאנדידאט
מערערע מאל באטאנט אז עס איז נישט אזוי וויכטיג פאר
אמעריקע צו פארטרייבן אסאד פון די מאכט ווי באזיגן
אייסיס .ער האט זיך אפילו בארימט  -פאלש  -אז ער איז
אלץ געווען קעגן די איראקער מלחמה .ער האט
קריטיקירט אבאמא און זיין געוועזענע סעקרעטערי אוו
סטעיט קלינטאן קעגן וועמען ער איז געלאפן פאר
פּרעזידענט ,אז זיי האבן אומבארעכענט אריינגעווארפן
אמעריקע אין אויסלענדישע פּראבלעמען.
איצט זעט מען אז ווען טראמפּ איז שוין יא
פּרעזידענט ,מוז ער אנדערש האנדלען ווי טראמפּ אלס
קאנדידאט.
די טראמפּ געהילפן זענען אבער נישט געווען
באקוועם מיט די אנאליזן אז טראמפּ פאסט באשלוסן
אומפּולסיוו .סעקרעטערי אוו סטעיט טילערסאן האט
אויפגעקלערט ,אז טראמפּ האט ענדערש צוריקגעקוקט
אויף אבאמא׳ס באשלוס נישט נקמה צו נעמען אין אסאד
און האט באשלאסן אז אמעריקע קען זיך נישט נאכאמאל
אוועקדרייען ,ווייזן א בלינד אויג צו אזעלכע שוידערליכע
אטאקעס.
טילערסאן אינאיינעם מיט׳ן נאציאנאלן זיכערהייט
ראטגעבער מעקמעסטער האבן פארגעלייגט פאר טראמפּ
אז אויב מ׳לאזט סיריע נוצן כעמישע וואפן ,וואס איז א
פארלעצונג פון אינטערנאציאנאלע מלחמה רעגולאציעס,
וועט נישט נאר אסאד דאס נאכאמאל נוצן ,נאר אויך
אנדערע לענדער וועלן דאס טאן.
איצט האט אמעריקע ,און אוודאי די גאנצע וועלט
געזען אז טראמפּ ״האט נישט מורא״ פון פאסן די שווערע
באשלוסן וואס עס פארלאנגט זיך פון אן אמעריקאנער
פרעזידענט ,אפילו ווען דאס איז אין קאנטראסט צו די
באשלוסן וואס מ׳האט געהערט פון טראמפּ אלס
פּרעזידענט קאנדידאט.

